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Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară 
                London Stock Exchange 
 
 

Raport curent conform art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, 

Emitenţi şi Instrumente Financiare 

Evenimente importante de raportat: 

Politica privind Distribuţiile Anuale de Numerar 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom 

Sucursala Bucureşti, în calitate de administrator de investiţii 

(„Administratorul de Investiţii”) al Fondul Proprietatea SA („Fondul”), 

doreşte să prezinte Politica privind Distribuţiile Anuale de Numerar 

actualizată, care va fi implementată în interesul acţionarilor Fondului.  

Astfel, Administratorul de Investiţii al Fondului îşi menţine angajamentul 

de a face returnări de numerar către acţionari anual (cu condiția 

respectării legislaţiei în vigoare şi obținerii aprobărilor necesare) şi a 

modificat Politica privind Distribuţiile Anuale de Numerar a Fondului după 

cum urmează:   

În absenţa unor condiţii de piaţă sau circumstanţe excepţionale şi 

sub rezerva oricăror restricţii datorate reglementărilor legale sau 

fiscale din România și sub rezerva disponibilităţilor de finanţare, 

Administratorul de Investiţii al Fondului intenţionează să 

recomande o distribuţie de numerar pentru  fiecare an financiar 

echivalentă cu 100% din suma dintre (i) veniturile din dividende ale 

Fondului de la societăţile din portofoliu (ii) şi dobânzile aferente 

lichidităţilor, (iii) minus cheltuieli şi impozite și (iv) minus 

repartizările obligatorii la rezerve conform reglementărilor în 

vigoare, în fiecare caz pentru anul respectiv, dar nu mai puțin de 

0,05 RON / acţiune.  

Distribuţiile de numerar urmează a fi plătite acţionarilor prin 

intermediul unei returnări de capital (prin reducerea valorii 

nominale a acţiunii) și / sau sub forma dividendelor, în fiecare caz 

sub rezerva oricăror restricţii datorate reglementărilor legale sau 

fiscale din România. În cazul distribuțiilor de dividende (acolo unde 

este permis de legislaţia aplicabilă), suma distribuită va fi 

determinată pe baza informațiilor financiare auditate. În cazul 

returnărilor de capital, suma distribuită va fi determinată drept cea 
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mai bună estimare pe baza celor mai recente informaţii financiare 

disponibile managementului la data propunerii hotărârii. Acțiunile 

neplătite și acțiunile proprii deținute nu dau dreptul la distribuții de 

numerar. 

Politica privind Distribuţiile Anuale de Numerar nu limitează returnările 

suplimentare de numerar şi răscumpărările de acțiuni proprii care vor 

putea fi recomandate de către Administratorul de Investiţii al Fondului 

separat, sub rezerva disponibilităţii de finanţare şi în funcţie de nivelul de 

discount, în conformitate cu Declaraţia de Politică Investiţională.  

 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LTD. UNITED KINGDOM SUCURSALA 
BUCUREŞTI în calitate de Administrator de Investiţii al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

 
Grzegorz Maciej KONIECZNY 
Reprezentant Legal 

 


